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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna reviderad taxa för tömning av slamoch fettavskiljare.
Taxan ska börja gälla den 1 januari 2018.

Ärendebeskrivning
Genom tjänstekoncessionsavtal bedriver Sysav sedan 2017-06-01 avfallsverksamheten i Kävlinge
kommun.
Under året har en upphandling avseende tömning av slam- och fettavskiljare genomförts, varför
det föreligger behov av att anta en ny taxa, tidigare slamtaxa antogs 2010-06-15 och reviderades
senast genom indexuppräkning under 2013.
Sysav beskriver i bifogad tjänsteskrivelse de förändringar som föreslås.

Beslutsunderlag
•
•

Tekniska nämndens beslut § 101/2017 Revidering av taxa för tömning av slam- och
fettavskiljare
Skrivelse från Sysav om ny taxa för slam- och fettavskiljare

Kommunkansliet

Mikael Persson
Kommundirektör

Victoria Galbe
Ekonomichef

Beslutet ska skickas till
För kännedom
Sysav
För verkställighet
Kommunfullmäktige därefter till tekniska nämnden.
Kommunfullmäktige därefter till AnnaKarin Johansson, nämndsekreterare, för publicering på
www.kavlinge.se
Kommunstyrelsen
Victoria Galbe
046 - 73 91 65 • Victoria.Galbe@kavlinge.se
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Tjänsteskrivelse

Malmö, 6 oktober 2017

Ny taxa för slam och fettavskiljare

Bakgrund
Genom tjänstekoncessionsavtal bedriver Sysav sedan 2017-06-01
avfallsverksamheten i Kävlinge kommun.
Under året har en upphandling avseende tömning av slam- och fettavskiljare
genomförts, varför det föreligger behov av att anta en ny taxa, tidigare slamtaxa
antogs 2010-06-15 och reviderades senast genom indexuppräkning under 2013.
Beskrivning av förändringar avseende taxa för slam och fettavskiljare
Den genomförda upphandlingen har medfört en del förändringar, varför
upplägget i föreslagen taxa skiljer sig från den tidigare taxan.
Den föreslagna taxan består av den upphandlade entreprenörsersättningen,
kostnad för behandling av slammet, inklusive moms och avrundad till närmsta
5kr.
Tidigare taxa för avskiljare omfattade 0-3 m3 + tillägg för volym över 3 m3 per
påbörjad m3. Den nya taxan innehåller istället avskiljare och slutna tankar 0-3
,3-6 och 6-9 m3. Det vanligast förkommande abonnemanget är slamavskiljare
eller sluten tank med volymen 0-3 m3, vilket omfattar 248 av totalt 340
abonnenter. Obligatorisk tömning utförs en gång per år. För dessa abonnenter
innebär den nya taxan en höjning med 471 kr/tillfälle.
Det vanligast förekommande abonnemangen för fettavskiljare är 1-2 m3 vilket
innehas av 34 st abonnenter. Obligatorisk tömning utförs fyra gånger per år. För
dessa abonnenter innebär den nya taxan en höjning med 6 kr/tillfälle.
Tidigare taxa angav BDT <0.5 m3, medan ny taxa istället innehåller volymerna
0-1 och 1-2 m3.
Vidare innehåller den nya taxan tillfälliga toalettvagnar och dylikt för disk och
avloppsvatten, något som saknades tidigare.
Det utgår också särskild taxa om det föreligger behov av slanglängder
överstigande 25 m, något som också saknades tidigare.
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Den nya taxan innehåller även budade tömningar inom 4 timmar, något som
också saknats tidigare.
Förslag till ny taxa bifogas denna tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut
Sysav föreslår Tekniska nämnden föreslå Kommunfullmäktige besluta
1. anta förslag till ny taxa för slam och fettavskiljare att gälla från och med
2018-01-01

Tjänsteskrivelse med tillhörande underlag har upprättats av:
Mathias Lindsjö
Charlotta Bratt
Avd.chef Kommunrelationer Planeringsingenjör
040-6352248
040-6351904
mathias.lindsjo@sysav.se
charlotta.bratt@sysav.se
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